
Drept procesual penal – Prof. dr. Dumitru Diaconu 
1. Principiile fundamentale ale procesului penal 
2. Competența instanțelor judecătorești 
3. Măsuri privative de libertate 
4. Măsuri restrictive de libertate 
5. Metodele de supraveghere tehnică 
6. Efectuarea urmăririi penale 
7. Nulitățile în procesul penal 
8. Recursul în casație 

 
Drept procesual civil – conf. dr. Andreea Tabacu 
1. Principiul soluţionării cauzei în termen optim şi previzibil. 
2. Judecătorul – participant la procesul civil. 
3. Incidente procedurale privind compunerea şi constituirea instanţei.  
4. Acţiunea civilă. 
5. Medierea în procesul civil. 
6. Accesul liber la justiţie – un drept relativ. 
7. Principiul contradictorialităţii.  
8. Nulitatea procesuală.  
9. Sancţiuni procesuale. Perimarea. 
10. Relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti. 
11. Apelul, vechi şi nou in procedura civilă. 
12. Limitele sintagmei „daţi-mi faptele şi vă voi da dreptul”. 
13. Principiile executării silite.  
14. Incidente în materia  executării silite. 
15. Suspendarea executării silite. 
16. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. 
17. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii. 
 
 
Dreptul familiei, Protecția juridică a drepturilor copilului și a altor categorii 
de persoane – conf. dr. A Drăghici 
 
1. Logodna 
2. Condiții de fond la căsătorie 
3. Convenția matrimonială 
4. Obligația legală de întreținere 
5. Obligația legală de întreținere între soți și foștii soți 
6. Nulitatea căsătoriei 
7. Condiții de fond și de formă la adopție 



8. Efectele divorțului cu privire la relațiile personale dintre părinți și copii 
9. Exercitarea autorității părintești  
10. Regimul comunității legale 
11. Protecția specială a copilului 
12. Protecția drepturilor și libertăților copilului în România 
13. Dreptul copilului la educație 
14. Dreptul copilului la protecție alternativă 
15. Drepturile și libertățile civile ale copilului 

 
 
Dreptul muncii – conf. dr. Carmen Nenu 
1.Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă 
2. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului        
individual de muncă.  
3.  Dreptul la concediu de odihnă  
4.  Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană 
5. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective 
Dreptul securității sociale - conf. dr. Carmen Nenu 
1. Principiile sistemului de pensii publice 
2. Dreptul la pensie pentru limită de vârstă 
3. Dreptul la pensie de invaliditate 
4. Protecția socială a maternității 
5. Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale  
 
Dreptul mediului – Lect. dr. Ramona Duminică 
 
1. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările 
umane  
2. Autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului  
3. Aspecte juridice ale menținerii echilibrului ecologic în agricultură  
Intervenția penală în protecția mediului 
4. Conservarea resurselor biologice și biodiversității Mării Negre 
5. Protecția juridică a mărilor regionale împotriva poluării 
6. Principiile fundamentale ale dreptului protecţiei mediului 
7. Protecţia juridică a atmosferei și a spaţiului extraatmosferic 
8. Protecţia juridică a apei și a ecosistemelor acvatice în dreptul intern, 
internaţional și unional 
9. Protecţia juridică a faunei şi a biodiversităţii  
10. Limitări ale dreptului de proprietate izvorâte din respectarea sarcinilor privind 
protecţia mediului  



11. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului în contextul 
reglementărilor europene și internaționale  
12. Utilizarea energiei nucleare. Protecția împotriva poluării radioactive  
13. Recunoașterea și garantarea dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel 
național, european și internațional 
14. Regimul juridic aplicabil organismelor modificate genetic, obţinute prin 
tehnicile biotehnologiei moderne 

 
Drept electoral  - Lect. dr. Andra Puran 
1. Sistemul electoral românesc. Tradiție și reformă 
2. Alegerile Europarlamentare 
3. Referendumul 
4. Procedura legislativă 
5. Instituția Șefului de stat în România din perspectiva dreptului electoral 
6. Organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în România 
7. Organizarea și desfășurarea alegerilor locale în România 
8. Raporturile dintre Guvern și Parlament 
9. Mandatul parlamentar 
10. Subiectele raportului de drept constituţional 
11. Partidele politice 
12. Dezvoltarea constituțională a României 
13. Procedura parlamentară 
14. Teoria generală a Constituției 
15. Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale 
 
Drept penal. Partea generală – Lect. dr. Cătălin Bucur 
1.Reabilitarea. 
2.Răspunderea penală a persoanei juridice. 
3.Regimul răspunderii penale a minorului. 
4.Măsurile de siguranță cu caracter medical. 
5.Modalități de individualizare a pedepsei închisorii prin neaplicarea acesteia. 
6.Participația penală – formă a pluralității de infractori. 
7.Legea penală și limitele ei de aplicare. 
8.Mandatul european de arestare. 
 
TEORIA GENERALA A DREPTULUI, SOCIOLOGIE JURIDICA – Lect. 
dr. Iulia Boghirnea 
 

1. Metodele cercetării ştiinţifice juridice 
2. Acţiunea in timp a normei juridice 



3. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice 
4. Cutuma - ca izvor de drept 
5. Faptul juridic- premisă a raportului juridic 
6. Raportul juridic 
7. Interpretarea normelor juridice  
8. Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc 
9. Sistemele de drept în Asia orientală 
10. Normele juridice. Privire specială asupra normelor de drept international public 
11. Raportul juridic- privire specială asupra raporturilor de drept unional 
12. Prezumtiile juridice 
13. Fictiunile juridice 
14. Tehnica elaborării actelor normative nationale 
15. Tehnica redactării actelor normative ale Uniunii Europene 

 
Drept roman – Lect. Dr. Daniela Iancu 
1. Categorii de acțiuni în epoca clasică  
2. Evoluția proprietății în dreptul roman  
3. Succesiunea în dreptul roman  
4. Modurile voluntare de stingere a obligațiilor în dreptul roman  
 
Istoria dreptului românesc -  Lect. Dr. Daniela Iancu 
 
1. Dispozitiile legii tarii cu privire la procedura de judecata si probe  
2. Pravilele laice: „Cartea românească de învăţătură” şi „Îndreptarea Legii”  
3. Organizarea de stat şi dreptul în perioada 1821-1859  
4. Organizarea de stat şi dreptul Transilvaniei începând cu secolul X până la Marea 
Unire 
 
Drept financiar – Lect. Dr. Daniela Iancu 
 
1. Impozitul pe venit 
2. Executarea silită a obligațiilor fiscale 
3. Inspecţia fiscală 
4. Curtea de Conturi a Uniunii Europene 
5. Controlul execuției bugetare 
6. Rolul si atribuțiile ordonatorilor de credite în elaborarea bugetelor 
7. Răspunderea juridică în domeniul financiar 
 
Dreptul transporturilor – Lect. dr. Amelia Singh 

1. Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici 



2. Contractul de transport 
3. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport 
4. Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier 
5. Participantii la contractul de transport 
6. Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera 
7. Contractul de expediţie de mărfuri 
8. Transporturile modale 
9. Licenţa de transport 
10. Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi 
11. Marfa transportata 
12. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport 
13. Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor 
14. Privilegiile operatorului de transport  
15. Răspunderea operatorului de transport 

 


